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Suurten kaupunkien Move!- hanke 2020-2021

Move!-hankkeessa kerättiin suurten kaupunkien hyviä Move!-käytänteitä 

ja luotiin uusia toimintamalleja Move!- prosessin eri vaiheisiin. 

Rahoitus: 

• Opetus- ja kulttuuriministeriö

• Liikunnallisen elämäntavan valtakunnallinen kehittämisavustus

Inspiroijana toimivat eri hankkeiden jo aikaisemmin tekemä hyvä pohjatyö 

esim. Vantaan #paraskoulu- kehittämishanke ja UKK-instituutin Move!-

koulutus



Move!-hankkeen vaiheet 1.6.2020-31.12.2021

Hankkeen lähtökohdat perustuvat kaupunkien tarpeelle hyödyntää Move!- prosessin mahdollisuuksia 

nuorten fyysisen toimintakyvyn ylläpitämiseksi ja kehittämiseksi. 

Move!-hankkeen vaiheet:

• Kaupunkien Move!-asioiden nykytilan kartoitus 

• Move!-prosessiin liittyvien tahojen haastattelut kaupunkitasolla

• Hankeen asiantuntijoiden kuuleminen ja haastatteluissa esille tulleiden kehittämiskohteiden esittely

• LIKES: in tuottama vanhempainkysely

• Olemassa olevien hyvien käytänteiden jakaminen kaupungeittain

• Uusien materiaalien valmistaminen ja kehittämistoimien edistäminen kaupungeissa

• LIKES: in tuottama oppilaskysely

• Poikkihallinnollinen seminaari kaupunkien eri tahojen kanssa

• Vanhempain videon valmistaminen

• Luotujen toimintatapojen esittely



Move!-herätti kaupungeissa kysymyksiä

Poikkihallinnollista kehittämistyötä tehtiin niin kaupunkien sisällä kuin kaupunkien välillä. 
Hankkeessa asiatuntijoina toimivilta tahoilta saatu tieto ja käydyt keskustelut edesauttoivat 
merkittävästi Move!-prosessin kehittymistä kaupungeissa. 

Nostimme esiin valtakunnallisesti kehitettäviä Move!-prosessiin liittyviä asioita, joista useat ovat 
edistyneet hankeen aikana tai sen jälkeen. 

• Ehdotettiin Move!-sivustojen ilmeen nykyaikaistamista ja joidenkin sisältöjen uudistamista: 

 Oppilaiden palautelomakkeen selkeyttäminen 

 Move!-palaute –osion uudistaminen

 Move!-mittausosioiden kuvien ja ohjeistuksen nykyaikaistaminen 

• Toivottiin kannanottoa Move!-tulosten tiedonsiirtoluvan kysymistä sähköisesti huoltajilta 

terveydenhuollolle

• Tuotiin esiin Move!- tulosten keruujärjestelmän helppokäyttöisyyttä edistäviä asioita 

• Toivottiin mahdollisuutta Move!-tulosten vuosivertailulle 

• Kysyttiin neuvoa linjauksesta, mitä tulosindikaattoria kannattaisi kaupungeissa vuosittain 

seurata

-> Sotkanetin seurantaindikaattori Move!-mittauksista: prosenttiosuus oppilaista, joilla on 

heikko fyysinen toimintakyky

• Mietittiin terveydenhuollon roolia Move!- prosessissa   15.12.2022



Suurten kaupunkien Move!- hankkeen nostot: 

• Kaupungeilla on ollut haaste löytää Move!:lle vastuutaho ja hallinnollinen 

sijoituspaikka. Viimeistään hankkeen aikana löydettiin hankekaupungeissa Move!-

”kotipesät”. 

 Lähes jokaiseen kaupunkiin on nimetty poikkihallinnollinen Move!-työryhmä sekä 

usealla kaupungilla on koulukohtaiset Move!- yhdyshenkilöt.  

 Lisäksi hanke vahvisti eri Move!-toimenpiteiden vastuunjakoa kaupungeissa.

• Kaupungit ymmärsivät, että onnistunut Move!-prosessi  on monen poikkihallinnollisen 

toimijan saumattoman yhteistyön tulos. 

 Poikkihallinnollinen yhteistyö Move!- asioissa koetaan silti yhä haasteelliseksi, mitä ei 

tule varmaankaan helpottamaan sosiaali- ja terveyspalveluiden siirtyminen  

hyvinvointialueille. 



Move!- hankkeen aikana haastateltiin kaupunkien eri toimijatahoja 
sekä tehtiin kysely 5. ja 8. luokan huoltajille ja oppilaille. 
Esiin nousi seuraavia asioita: 

1. Move!- prosessin tiedottamisessa löytyi kehitettävää kaikilta osiltaan. 
 Kaupunkien eri Move!- toimijatahoille luotiin toiminnan ja tiedottamisen  polut. Lisäksi mietittiin 

eri tahojen vastuunjakoa Move!-asioissa. 

2. Mittauksista saadun tiedon hyödyntämisessä on vielä kehitettävää kouluissa, 
terveydenhuollossa ja päätöksenteossa. 
 Kehittämistoimet vaativat kuitenkin aikaa, mutta tiedostamme jo paremmin eri mahdollisuudet. 

Move!- mittausten tieto ei saa olla vain numero hyvinvointimittareissa, sen pohjalta tulee tehdä 
päätöksiä, jos tulokset sitä vaativat. 

3. Vähän liikkuvien lasten matalan kynnyksen tukitoimia tulee kehittää ja lisätä. 
 Tehtävän toteutumiseksi tarvitaan resurssien puitteissa uutta ajattelua, sekä lisää koulupäivän 

aikaisia toimijoita tukemaan opettajia ja terveydenhuoltoa. 
 Kaupungin nuorille tarjoamien fyysistä toimintakykyä tukevien toimien tiedottamista tulee lisätä. 

4. Move!- prosessin eri vaiheisiin tarvitaan uusia malleja ja materiaaleja hallinnon, terveydenhuollon 
ja koulujen tueksi. 

5. Move!-yhteistyökumppaneiden kartoittaminen Move!-mittauksiin ja toiminnan ohjauksiin 
edistyy vähitellen kaupungeissa. Varsinkin oppilaitosten ja seurojen kanssa tehtävä yhteistyö on 
lisääntynyt hankkeen aikana.

15.12.2022



Kaupunkikohtaisia esimerkkejä 
tuotetuista 
Move!- materiaaleista





Opettajan vuosikello
(Jyväskylä)





Ideoita Move!-mittausosioiden 

harjoitteluun ennen ja jälkeen 

mittausten

 Liikkuvuusharjoitteita koululaisille  (Tampere)

 Vauhditon 5-loikka -harjoitteet (Tampere) 

 Vatsalihasharjoitteet (Tampere)

 Ylävartalon kohotus- harjoitteet (Tampere)

 Heitto ja kiinniotto -harjoitteita   (Tampere)

 Heitto ja kiinniotto -pelejä (Tampere)

https://youtu.be/NKIjqU-fF1M
https://youtu.be/aV2ySp6zAb4
https://www.youtube.com/watch?v=Vel-1LdVv28
https://www.youtube.com/watch?v=Vel-1LdVv28
https://www.youtube.com/watch?v=v5SyHoSVkkI
https://youtu.be/zE-orX363Cw


Move!- opetusryhmäkohtainen koontilomake opettajalle ja terveydenhuollolle (Turku)



Move!- vuosisuunnitelma

5. ja 8. lk oppilaille (Oulu)

Kehitetään 5. ja 8.lk oppilaiden fyysisiä 

ominaisuuksia jokaisella 45 min tunnilla.

Kaikki treenit alkavat 5-10 min. 

alkuverryttelyllä. 

Move!- harjoittelun teemoja tehdään 

neljän viikon sykleissä.

• Ohjelma aloitetaan tekemällä kolme 

viikkoa peräkkäin Teema 1:sen 

harjoitteita, jonka jälkeen tehdään yksi 

viikko kehonhuoltoa ja liikkuvuutta.

• Seuraavat kolme viikkoa tehdään 

teema 2:sen harjoitteita ja neljäs

viikko kehonhuoltoa ja liikkuvuutta jne.





Muita tuotoksia

• Move!- huoltajavideo ( hankekaupungit ) 
https://www.youtube.com/watch?v=4K9Zh8xwJYc&t=5s

• Move!- vanhempainiltamallit ( Jyväskylä  ja Oulu )

• Move! kaupunkikohtainen viestintäsuunnitelma ( Tampere )

• Move!- mittausten erilaiset toteutustavat, kuten Move!-
mittausasemat ( Tampere )

• Opettajan palautetuntimalli oppilaan Move!-mittaustulosten 
tulkintaan  ( Vantaa + hankekunnat )

https://www.youtube.com/watch?v=4K9Zh8xwJYc&t=5s


Suurten kaupunkien 
Move!-hankkeen 
tuotokset löytyvät:

https://www.oph.fi/
fi/koulutus-ja-
tutkinnot/move-
tukea-ja-ideoita

https://www.oph.fi/fi/koulutus-ja-tutkinnot/move-tukea-ja-ideoita


Mukana hankkeessa



Move!
-hankekaupungit

15.12.2022

• Espoon kaupunki: Kasper Wendell
• Kasper Wendell, kasper.wendell@espoo.fi, puh. +358438265190

• Helsingin kaupunki: Eeva Autio, Minna Paajanen, Hanna Kiertäväinen-Siren, Elisa Kaaja
• Eeva Autio, eva.autio@hel.fi, puh. (09) 310 34233, 040 6655877

• Jyväskylän kaupunki: Jon Salminen, Minna Kuutti
• Jon Salminen, jon.salminen@jyvaskyla.fi, puh. 014 266 0880/050 435 8173

• Oulun kaupunki: Kati Grekula, Tanja Ylisirniö, Eeva Kukkonen, Jukka Ukkola, Rea Tiilikainen, Teemu 
Tittonen, Antti Ukkola

• Kati Grekula, kati.grekula@ouka.fi puh. 0406569610

• Tampereen kaupunki: Miina Mäkinen, Nelli Helminen, Anne Helle, Joonas Hyväjoki, Juha-Pekka Berg
• Miina Mäkinen, miina.makinen@tampere.fi, puh. 040 159 4876

• Turun kaupunki: Pikita Lempiäinen-Koponen ja Minna Lainio-Peltola liikuntapalveluista ja Krista 
Lahtinen koulupalveluista

• Pikita Lempiäinen-Koponen, pikita.lempiainen-koponen@turku.fi, puh. 050 516 7209

• Vantaan kaupunki: Eeva Autio, Lotte Koivulainen, Jani Raivio, Kirsi Viitaila, Suvi Lukkarila
• Kirsi Viitaila, kirsi.viitaila@vantaa.fi, puh. 040 576 9241

Lisäksi kaupungeista oli mukana muitakin Move!-työtä edistäviä toimijoita ja hankkeen onnistumisen 
mahdollistajia.

mailto:kasper.wendell@espoo.fi
mailto:eva.autio@hel.fi
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mailto:kati.grekula@ouka.fi
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Move!-hankkeen asiantuntijat

Opetushallitus: Matti Pietilä

Valtion Liikuntaneuvosto: Minttu Korsberg

Liikkuva koulu ohjelma: Antti Blom

Liikunnan ja terveystiedonopettajien liitto: Kasper Salin

Jyväskylän Yliopisto: Mikko Huhtiniemi

Jyväskylän Yliopisto: Timo Jaakkola 

UKK instituutti: Anne-Mari Jussila 

Terveydenhoitajaliitto: Aija Saarinen

Terveyden ja hyvinvoinnin laitos: Marke Hietanen - Peltola

LIKES tutkimuskeskus: Kaarlo Laine, Virpi Inkinen ja Katariina Kämppi



Miten Move!-kehittämistyötä jatketaan

• Kaupungit kokivat tärkeäksi yhteisen keskustelun, kehittämisen ja ideoiden jakamisen. 
Hankeverkosto kokoontuu jatkossakin ratkomaan Move!:en ja hyvinvointiin liittyviä haasteita sekä 
kuulemaan kaupunkien edistysaskeleista.  

 Kaupungeilla on nyt uusia toimintamalleja ja ideamateriaaleja, mutta vielä on varmistettava 
niiden käyttöönotto eri sektoreilla. 

• Näimme paljon hyviä mahdollisuuksia hyödyntää Move!:a hyvinvoinnin edistämistyössä. Move! on 
mainio työkalu Move!- mittauksiin osallistuneille, perheille, koululle, terveydenhuollolle ja kaupungin 
päätöksenteolle. Tietoa Move!:n hyödyntämisen mahdollisuuksista tulee vielä kentällä lisätä.

• Kaupunkeja huolestuttaa nuorten vähäinen liikkuminen ja fyysisen toimintakyvyn heikkeneminen. 
Yhteiskunnan muuttuessa nykyiset toimenpiteet tai liikuntaan suunnattu rahoitus eivät riitä, jotta 
voisimme vastata tämän päivän liikkumattomuuden haasteisiin. 

 Kaupungit tarvitsevat rahoitusta nuorten ja vanhempien kanssa tehtävään hyvinvointityöhön.

 Tarvitsemme myös yhä tiiviimpää yhteistyötä kaupunkien eri sektoreiden välille. Tulevien 
hyvinvointialueiden linjaukset ovat ratkaisevassa asemassa, kun kehitetään fyysisen 
toimintakyvyn ja henkisen jaksamisen huomioivaa toimintakulttuuria.



Kiitos
Eeva Autio
eva.autio@hel.fi
puh. (09) 310 34233
040 6655877

Kati Grekula

kati.grekula@ouka.fi

0406569610
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Move!-huoltajavideo

15.12.2022


